
 
 
 

Rugăciunea de sfințire 
 

O, fecioară  a duioșiei ! 
Dumnezeu te-a ales dintre toate femeile, 

să-i dai o mamă fiului său mult iubit. 
O, Isus, cu inimă blândă și smerită, 

ai consacrat  prin prezența Ta sfântă cel mai frumos adăpost al  
Pământului, poala Mariei. 

 

"Cuvântul s-a întrupat și a locuit printre noi". 
 

Prin darul vieții Tale, ne-ai dat-o și pe mama Ta. 
Prin  Ea, ajungem mai repede la Tine. 

O, Maria,  roagă-te pentru noi, cei care își caută refugiul  la Tine. 
Astăzi, noi ne consacrăm Ție, Ție, binecuvântată Fecioară Maria, 

Inimii tale îndurerate și neprihănite. 
Protejează-i  în inima Ta pură și feciorelnică 

pe toți copiii pierduți în această lume. 
Ai milă de toate mamele, care-și căută refugiul în inima Ta îndurerată. 

O,  binecuvântată mamă și fecioară, Tu, cea care l-ai însoțit pe fiul Tău divin Iisus 
Cristos în patimă și moarte, preia implorările noastre, condu-i spre inima Ta 

îndurerată și imaculată pe toți copiii pierduți, adună toate familiile dezmembrate, 
astfel încât, datorită inimii Tale strălucitoare să poată apărea din nou familia 

umană, precum era a Ta pe Pamânt, a celor trei inimi unite, Iisus, Maria, Iosif. 
 

Sfințirea 
 

Astăzi mă consacru (numele persoanei care se roagă) pe mine și pe copiii mei 
și pe toată familia mea inimii îndureratei și imaculatei,  Maria; 

De asemenea, consacru toate familiile pământului, Amin. 
Toate ale tale, Maria. 
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Festivitatea de Încoronare a Mariei  
în Regina Cerurilor 

 
 
După Crăciun, Paște si Rusalii , Încoronarea Reginei Cerurilor este una dintre 
cele patru sărbători mari din anul creștinesc. Toți membrii Bisericii Creștine 
Eseniene, Ordinului Reginei Cerurilor precum și frații și surorile din Ordo 
Templi Christi Esseniorum  sărbătoresc în mod solemn aceste cele mai mari 
festivități liturgice. Invităm toți oamenii să ni se alăture și să-și unească 
mâinile în tradiția noastră creștină, pentru ca împreună să ne recâștigam 
rădăcinile creștine și pentru a-L lăuda pe Dumnezeu împreună. 
Celebrăm Încoronarea Reginei Cerurilor  pe 15 august sau în imediat 
următoarea duminică. 
 
Deja în seara de dinainte, în serviciul divin de seară, sunt inițiate 
solemnitatea și vecernia. În ziua solemnității o comemorăm pe  sfânta 
noastră Mamă de Dumnezeu, care a fost primită și ridicată după moartea  

 
 
ei la cer, de către fiul ei, Hristos. Ca Regină a  Cerurilor, Maria  a fost 
încoronată de către Hristos și așezată deasupra îngerilor a căror regină este 
de atunci încoace. Sfânta Maria este pentru noi oamenii cel mai mare avocat 
al nostru în caz de nevoie. Fiecare rugăciune pe care o adresăm ei, va ajunge 
la ea, dacă vorbim sincer și plin de smerenie, din toată inima noastră. În 
bunătatea ei deosebită, ea aude toate rugăciunile noastre de implorare și le 
duce direct la tronul lui Dumnezeu. 
 
De aceea, dorim să ne consacrăm Sfintei Maria, Reginei Cerurilor, noi și 
familiile noastre, în această zi de sărbătoare solemnă, și s-o rugăm să ne 
unească rugăciunile într-o imensă și puternică rugăciune comună. Ea ar vrea 
să poarte aceste rugăciuni pentru pace, armonie și iubire ca mijlocitoare,  
înaintea tronului lui Dumnezeu. În speranța noastră umilă că Dumnezeu, 
Tatăl nostru atotiubitor va fi atins în inima lui miloasă,  astfel încât să ne 
răspundă, să ne vindece,să ne salveze  și în cele din urmă să ne conducă 
înapoi la El. 
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